
Specsemināru saraksts, 2022. gada rudens semestris 

Reģistrācijas kārtība: 
1) Studenti piesakās pie pasniedzēja līdz 16.septembrim. Nosacījums – visos specsemināros līdz max 20 studentiem 
2) Pasniedzējs nosūta studentu sarakstus (vārds, uzvārds, studentu apliecības numurs) Ārijai Sproģei līdz 23.septembrim. 
3) Studenti no 1. oktobra nokontrolē, vai reģistrācija ir veikta arī LUIS (ja nav reģistrācijas, tad students sazinās ar specsemināra vadītāju. 

 

Nosaukums Vadītāji Valoda Laiks Vieta WWW, piezīmes 

Mākslīgais intelekts 
un sabiedrība: 
iespējas, riski un 
izaicinājumi 

Lekt. Maksims 
Ivanovs 

LV Ceturtdienās no 
plkst. 16:30 līdz 
plkst. 18:00 

Raiņa bulvāris 19, 
14. auditorija 

Pieteikšanās rakstot uz m.ivanovs@lu.lv 
 
Plašāka informācija par specsemināru DF 
tīmekļvietnē specsemināru sadaļā 

Informācijas 
sabiedrības attīstības 
aktualitātes  

Prof. Māris Vītiņš LV Ceturtdienās no 
plkst. 16:30 līdz 
plkst. 18:05 

Raiņa bulvāris 19, 
16. auditorija 

Kontaktēties: maris.vitins@lu.lv;  vietu skaits 
ierobežots (max 15); dalībnieki tiek reģistrēti 
pieteikšanās secībā. 
Semināra jautājumu loks - NAP, OECD atziņas 
un ieteikumi, DESI, Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāns utt. 
Kurss ir nokomplektēts, vietu nav. 
 

Food Computing 

 

Lekt. Maija Kāle 

 

ENG Every Monday 
6pm-8pm (EET), 
starting from 18th 
September, 2022 

 

Online in MS 
Teams 

Apply by writing to: maija.kale@lu.lv 

For more information please find the faculty 
website “Special seminars” page 

 

Quantum computing 
and programming  

Asoc. prof. 
Abuzer 
Yakaryilmaz 

ENG Mondays & 
Wednesdays 
18:00-20:00 
 
 

Online Registration:  
(1) You should fill out the form at 
https://forms.gle/jX15ib57aaeZ7Rhm6 and (2) 
send an email to abuzer@lu.lv with your 
student number and class (1/2/3/4). 
It is possible to enroll this course without 
officially registering to the spec seminar (, but 
then, you will not be able to get credits) 

For more information please find the faculty 
website “Special seminars” page 
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Dziļā 
mašīnmācīšanās 
robotikā / Deep 
learning in robotics 

Kārlis Freivalds, 
Aly Oraby 

LV & 
ENG 

Ceturtdienās  
16:30 

EDI (Dzērbenes 
iela 14) 

Pieteikties: karlis.freivalds@lu.lv  

Experimental 
methods 

Prof. Jurģis 
Šķilters 
Asoc. prof. Līga 
Zariņa 
 

ENG Laiks tiks 
precizēts 

Raiņa bulvāris 19 To sign up, please write to  
jurgis.skilters@lu.lv 
and CC  
liga.zarina@lu.lv 
 
For more information please find the faculty 
website “Special seminars” page 
 

“Informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģijas nozares 
terminoloģija” 

(piedalīšanās 
anglisko IKT terminu 
latviskošanā Latvijas 
Zinātņu akadēmijas 
Terminoloģijas 
komisijas ITTE 
apakškomisijas 
sanāksmēs) 

 

Prof. Juris 
Borzovs, 
zinātniskā 
asistente Dace 
Šostaka 

LV Katru otro 
piektdienu 
14.00– 16.00 

Pirmā 
sanāksme  9. 
septembrī  14.00-
16:00 attālināti 
Skype 

 

Raiņa bulvārī 19, 
Programmēšanas 
katedrā vai 
attālināti Skype 
  

Kontaktēties: juris.borzovs@lu.lv vai 
dace.sostaka@lu.lv; vietu skaits ierobežots 
(max 10); prioritāte tam studentam, kas agrāk 
epastiski pieteicies; 

atzīmes 4 saņemšanai jāpiedalās vismaz 8 
sanāksmēs, atzīmes 9 saņemšanai vēl arī 
jāveic nesarežģīts pētnieciskas dabas darbs; 
citu atzīmju nebūs. 

Kurss ir nokomplektēts, vietu nav. 

Blokķēdes 

 

Ģirts Karnītis, 
Pēteris Kokovkins 
(BTG 

 

LV Pirmdienās 
16:30-18:00 

 

Raiņa bulvārī 19, 
430. telpa 

Pieteikšanās rakstot uz girts.karnitis@lu.lv  

Plašāka informācija par specsemināru DF 
tīmekļvietnē specsemināru sadaļā 

Cyber Security 
Research 

Artūrs Lavrenovs ENG Mondays  
18:15-19:45 

Raiņa bulvāris 19, 
345. datorklase 

Registration: arturs.lavrenovs@lu.lv (max 
10)  https://bit.ly/lucyber 

Valodas tehnoloģijas 
un mākslīgais 
intelekts 

Prof. Inguna 
Skadiņa (LU MII 
& Tilde), doc. 

LV & 
ENG 

Ceturtdienās 
16.30-18.00 

Hibrīda forma 
(vienosimies) – 
klātienē Raiņa 

Saziņa: inguna.skadina@lu.lv  
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Pēteris Paikens 
(LU MII), dr. Sc. 
Comp. Mārcis 
Pinnis (Tilde), dr. 
Sc. Comp. Toms 
Bergmanis (Tilde) 
u.c. speciālisti 
dabiskās valodas 
apstrādē 
 

bulvārī 19 un 
attālināti MS 
Teams 

Plašāka informācija par specsemināru DF 
tīmekļvietnē specsemināru sadaļā 

Kvantu algoritmi A. Ambainis, A. 
Belovs, J. Vihrovs 

LV Ceturtdienās, 
16:30-18:00 

 

Raiņa bulvāris 19, 
430. telpa 
 
 
 

Pieteikšanās: andris.ambainis@lu.lv  

 

Robotikas klubs un 
kiberfizikālās 
sistēmas 

Leo Seļāvo LV & 
ENG 

Ceturtdienās  
16:30 (TBD) 

Raiņa bulvāris 19, 
312. telpa 
 

Pieteikšanās: leo.selavo@lu.lv  

Business Lab Leo Seļāvo LV & 
ENG 

The first seminar 
event is on 
Monday, 
19.09.2022 at 
15:00-19:00  
 
The regular 
events after the 
first are (mostly) 
on Wednesdays 
between 15:00-
18:00 

SSE Riga In collaboration with ESI-startup.lv, SSE Riga 
and Art Academy. 
 
Registration: leo.selavo@lu.lv by 15.09.2022. 
 
Please, also stop by at 312.auditorium (LU DF) 
on Thursday 15.09.2022 at 16:30 for the 
registration and a short question session. 

For more information please find the faculty 
website “Special seminars” page. 
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